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„Tomorrow is already too late…”





EWOLUCJA CZY REWOLUCJA ?



Technologie rewolucyjnie zmieniły zachowania i postawy 

konsumenckie

ZMIANY

FOMO

reakcja na 
powiadomienia na 

urządzeniach mobilnym

MULTI- DEVICE / 
SCREENING

>80% Polaków ma smartfon, 
70% komputer stacjonarny a 85 

% laptop
81% osób korzysta ze 

smartfona podczas oglądania 
TV

ROPO / 
SHOWROOMING 

zmiana mechanizmów 
zakupowych, 

wykorzystywanie wielu 
kanałów i poszukiwanie 
eksperckich rad w sieci

TL;DR

skimming treści
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GENERACJA „Y” i „Z”

▪aktywnie i w każdej dziedzinie życia 

korzystają z technologii 

▪równomierny postęp cywilizacyjny (miasta/wsie)

▪odpowiedzialni za sukces mediów 

społecznościowych (YouTube, Snapchat, Instagram)

GENERACJA „C”

▪ chęć posiadania wpływu i kontroli (control)

▪ większa niż przeciętna kreatywność (creativity) 

▪ komunikatywni (communication)

▪ liczne grono kontaktów (connection)

... wpływając na kształt kolejnych pokoleń klientów 
ZMIANY



TRENDY
Czym kierują się najlepsze banki w Europie?!

▪ Holistyczny obraz klienta

▪ Spersonalizowane doświadczenie

▪ Właściwa i bezproblemowa obsługa 

DESIGN

1

CUSTOMER

JOURNEY

2

WYJŚCIE POZA 

SCHEMAT

3

▪ Użyteczność produktów

▪ Wygoda korzystania 

▪ Dostępność „tu i teraz”

▪ Doświadczenia z innych branż

▪ Rozwiązanie konkretnego problemu

▪ Kreowanie potrzeb



Technologiczne MUST BE
TRENDY



… już dobrze widoczne w bankowości w Polsce

TRENDY

SOCIAL MEDIA

IOT

▪ Aplikacje na 

smartwatche

▪ Beacons

▪ Komunikacja

▪ Angażowanie

▪ Realtime marketing

▪ Scoringi behavioralne

▪ Geolokalizacja oddziałów, 

bankomatów

BIG DATA

AR / VR

▪ Bankowość i Płatności 

mobilne

▪ HCE

▪ Biometria

▪ Cloud

MOBILE



Co na horyzoncie? 
TRENDY

FINTECH

▪BigTech (np. „GAFA” - Google, Amazon, 

Facebook, Apple), startupy

▪Rewolucja technologiczna w już istniejących branżach 

▪Silna koncentracja na kliencie

▪Nastawienie na rozwiązanie konkretnego problemu

OTWARTE API/PSD2

▪ Możliwość istotnych innowacji zarówno 

przez banki jak i firmy trzecie

▪ Ryzyko sprowadzenia banków do roli 

„bazy danych”

▪ Bezpieczeństwo!



Czy Bank Spółdzielczy może mieć lepszą 

bankowość internetową niż bank komercyjny?
MODELE

Jak zbudować lojalność nowoczesnego Klienta?

Jak zdobyć nowych Klientów, tych którzy nie chcą odwiedzać 

oddziałów?

Jak sprzedać nowe produkty do Klientów którzy nie 

odwiedzają oddziałów? 

TAK

▪Ile to będzie kosztować? 

▪Jaki będzie koszt utrzymania?

▪Jaka jest przyszłość bankowości internetowej?



Aplikacje mobilne na smartfony – Czy to jest 

przyszłość banków spółdzielczych?
MODELE

Pojedynczy bank spółdzielczy nie będzie w stanie sfinansować rozwoju i 

utrzymania aplikacji mobilnej

Tylko konsolidacja działań ma szanse na nowoczesną i aktualną apkę mobilną

Ile to będzie kosztować? 

Jaki będzie koszt utrzymania?



Czas na (r)ewolucję podejścia?!  

▪ „Oderwanie” bankowości z poziomu oddziału/produktu 

i koncentracja na integrowalnych platformach cyfrowych

▪ Nie bać się kopiowania (byle szybko), testów i 

popełniania małych błędów!

▪ Automatyzacja i digitalizacja procesów- UPRASZCZAJ

▪ „Time to market” i „best in class” solution

▪ Nie wolno pozwolić „zabrać relacji”!

Przewagą bankowości spółdzielczej jest szybkość decyzji – Trzeba to wykorzystać 

w walce o Klienta


